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м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 78

Київ – 2012

ПАСПОРТ

об’єкта культурної спадщини

Лисогірський форт Київської фортеці
(найменування об’єкта)

вид

містобудування

тип

споруда

категорія пам’ятки

національного значення

1. Дата утворення об’єкта:

1871-1875 рр.

2. Місцезнаходження об’єкта:

Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Саперно-Слобідська, 78.
3. Охоронний № пам’ятки:

260066-Н.

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік
та визначено категорію пам'ятки:
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. №929.

5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок:

Відсутні.

6. Власник:

Територія пам’ятки знаходиться у державній власності.

7. Користувач:

Територія пам’ятки знаходиться у користуванні Природного парку на честь 1500-річчя
Києва.

8. Охоронний договір :

Охоронний договір не укладено.

9. Функціональне використання:
сучасне
первісне
Природний парк на честь
1500-річчя Києва

10. Історичні дані про об’єкт:

оборонні споруди

інші (протягом часу
існування об’єкта)

Поселення ІІІ тис. до н. е.,
військові частини

Лисогірський форт (укріплення) зведено протягом 1871-1877 рр. на приярку правого
високого берега Дніпра (заввишки понад 60 м), що домінує над долиною р. Либідь, яка
зберегла в цьому місці відтинок відкритої течії. Схили зі сходу нависають над трасою
Наддніпрянського шосе, з півночі панують над залізницею. Кримська війна 1853-1856 рр.
виявила неадекватність оборонних казематованих споруд новим методам ведення облоги за
допомогою нарізної артилерії. У зв’язку з цим директор інженерного департаменту генералад’ютант Е. Тотлебен, учасник оборони Севастополя, висунув ідею щодо перетворення
Київської фортеці на фортову. Для вивчення цього питання він двічі у 1860 р. і 1869 р.
приїздив до Києва. Передбачалося оточити центральну частину міста (в межах Либідської
долини і Кудрявця) кількома земляними укріпленнями. Це потребувало великих коштів,

тому споруджено тільки один форт – на Лисій горі, який контролював підступи до залізниці.
У квітні 1871 р. територію майбутнього форту, що належала Києво-Печерській лаврі,
оглянули члени імператорської родини. Земельну ділянку на Лисій горі було передано
військовому відомству. У серпні 1871 р. Е. Тотлебен ознайомився з розбивкою і трасуванням
форту та еспланади на місцевості. На ділянці форту вирубувалися дерева і прокладалися дві
“шосовані дороги”, почалося спорудження головного валу. Будівництво земляного форту
завершено у 1877 р. Визначена у зв’язку з цим нова еспланада передбачала знесення
будинків городян, що викликало в них негативне ставлення.
Складну конфігурацію плану у вигляді неправильного прямокутника зумовлено
своєрідним рельєфом місцевості, до центру якої увійшла долина глибокого яру з глиняним
кар’єром лаврського цегельного заводу. З півночі та сходу форт прилягав до крутих
либідського та наддніпрянського схилів, із заходу та півдня виходив на похилу площину.
Згідно з детальним планом виконаних робіт (1874 р.), підписаним Е. Тотлебеном, з півночі
форт захищено окремим редюїтом і відступною батареєю, зі сходу – розташованою внизу
земляною флешшю, оточеною водяним ровом. Суцільний головний вал бастіоннотенального абрису обіймав форт із заходу та півдня. До нього входили бастіон №1 (на
північно-західному розі), бастіон №2 (західний) і великий бастіон №3 неправильної у плані
форми, що прилягав до берега Дніпра. З території укріплення до зовнішнього сухого рову, де
було запроектовано капоніри (не збереглися), потрапляли до влаштованих у валі
склепінчастих потернах-сортіях (ширина 2,75 м, висота 2,5 м), споруджених з жовтої
київської цегли на цементному розчині (збереглося 8 сортій). На північному і східному
схилах гори і всередині форту влаштовано шосейні шляхи. До укріплення входили тимчасові
казарми для гарнізону, сараї та льохи для зберігання боєприпасів.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. укріплення було місцем страти політичних в’язнів.
Вал і рови добре збереглися до теперішнього часу.

11. Відомості про сучасний стан об’єкта:
Розташування об’єкта
і його роль у
навколишньому
середовищі
Ландшафт

Опис об’єкта

Перебудови, втрати й
історичні
нашарування
Наявність творів
мистецтва та їх опис
Опис території об’єкта

Лисогірський форт Київської
Голосіївському районі м. Києва.

фортеці

розташовано

у

Місце розташування укріплення – на приярку високого правого
берега Дніпра (заввишки понад 60 м), що домінує над долиною
р. Либідь, яка зберегла в цьому місці відтинок відкритої течії.
Територія Правобережної частини міста Києва являє собою
підвищену платоподібну лесову рівнину, розчленовану ярами та
балками, долинами невеликих річок. Територія, на якій розташовано
об’єкт, має складний рельєф.
Пам’ятка є унікальним витвором фортифікаційного мистецтва.
На теперішній час представлена наступними елементами різної
ступені збереженості:
1. бастіон №1;
2. бастіон №2;
3. бастіон №3;
4. редюїт.
Протягом існування форту земляні укріплення не зазнали
суттєвих втрат.
Твори мистецтва не виявлені.
Всі наявні укріплення знаходяться в межах сучасної території
Природного парку на честь 1500-річчя Києва, який знаходиться у
занедбаному стані.

Загальна оцінка
технічного стану
об’єкта, дата, № акта
технічного стану
Наявність інженерних
мереж та інженерного
обладнання
Дата і № довідки про
майнову цінність
об’єкта, найменування
організації, яка
провела оцінку,
вартість в гривнях

Збереженню укріплення сприяло розташування на даній
території військових частин, протягом всього часу його існування,
виведених з даної території лише за часів Незалежності України.
Оцінка технічного стану пам’ятки не проводилась.

Інженерні мережі та обладнання представлені наступними
складовими: водогін, лінії електрокабелів, телефонного зв’язку тощо.
Майнова цінність не визначена.

12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця):
-

13. Територія об'єкта:
Площа
Опис меж території
об’єкта

Не визначена.
Укріплення розташоване в межах території Природного парку на
честь 1500-річчя Києва по вул. Саперно-Слобідська, 78.

14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної,
історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта:
Якості об’єкта,
завдяки яким він
набуває культурної
цінності як пам’ятка

Керуючись п. 10 (об’єкти культурної спадщини національного
значення ) «Порядку визначення категорій пам’яток для занесення
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.11.2001 р. №1760, можна зробити такі висновки:
- об’єкт відповідає критерію автентичності, тобто в певній мірі
зберіг своє розпланування, характер, композиційні та
архітектурні компоненти, частково матеріально-технічну
структуру та історичні нашарування, а також певну роль у
навколишньому середовищі;
- справив значний вплив на розвиток культури, архітектури,
містобудування та мистецтва країни;
- безпосередньо пов’язаний з історичними подіями, життям і
діяльністю видатних людей;
- репрезентує шедевр творчого генія, став етапним твором
видатних архітекторів та військових фортифікаторів.
Таким чином предметом охорони об’єкта може бути визначено:
- загальну розпланувальну структуру споруди;
- архітектурні та історичні складові споруди;
- об’ємно-просторову композицію споруди.

15. Зони охорони пам’ятки:

Організація-розробник Зони охорони пам’ятки не визначені.
науково-проектної

документації
Дата розроблення
науково-проектної
документації
Дата і номер
документа про
затвердження
науково-проектної
документації
Короткий опис меж
зон охорони із
зазначенням площі
кожної зони

_
_

_

16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на
об’єкт:
Найменування
документації

Рік розроблення

Автор (організація)

Місце
зберігання, інв.
№

-

-

-

Науково-проектна
документація не
розроблялася

17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті:
Найменування робіт

Дослідницькі й
реставраційні
роботи не
проводилися

Рік
проведення

Замовник

Виконавець

Підрядна
організація

-

-

-

-

Основні джерела відомостей про об’єкт:
Археологічні
матеріали
Іконографічні
матеріали
Архівні матеріали

Бібліографічні
матеріали

ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 36, арк. 20.
ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 37, арк. 2.
ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 39, арк. 17.
ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 40, арк. 41.
Вечерський В. В. Фортеці й замки України. – К.: , 2011. –
664 с.; 619 іл. – Бібліогр.: с. 629-649. (Науково-дослідний
інститут пам’яткоохоронних досліджень).
2. Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга І, ч. І.
А-Л. – Київ, 1999.
3. Історико-містобудівні дослідження Києва / За ред.
Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс,
2011. – 454 с.; 147 іл. – Бібліогр.: с. 244-277. (Науководослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).
4. Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті
української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 21,
спецвипуск 8: Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові
дослідження / Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.:
1.
2.
3.
4.
1.

Фенікс, НКПІКЗ, 2008. – 192 с.
5. Осадчий Р. М., Черновол С. Є. Земляні укріплення Київської
фортеці XVIII – XIX ст. Проблеми охорони і збереження
пам’ятки // Могилянські читання 2010 року: Зб. наук. пр.:
Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток.
Сучасний стан, новітні технології, перспективи / Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада:
В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К., 2011. – 664 с.
6. Осадчий Р. М., Черновол С. Є. Методика дослідження та
інвентаризація земляних укріплень Київської фортеці // Праці
Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень
/ Випуск 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика»,
2011. – 576 с.: рис., табл., фото.
7. Рибакова М. О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва.
– К.: «Кий», 1997. – 374 с.
8. Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII – XIX вв. – К.:
Национальный
Киево-Печерский
историко-культурный
заповедник, 1997. – с., ил.

19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація:
Найменування

Кількість

План Лисогірського укріплення Київської
фортеці, з позначенням земляних укріплень
на території пам’ятки
Німецька аерофотозйомка 1943 р.
Фото фрагментів

1

2011 р.

Попельницький О. О.

1
4

1943 р.
2011 р

Черновол
С. Є.
Осадчий
Р. М.

Підпис

Дата
складання

Паспорт склав:
Посада та назва
організації

старший науковий
співробітник НДІ
пам’яткоохоронних
досліджень

Спеціальність,
кваліфікаційний
рівень

Прізвище,
ініціали

магістр історії

Черновол С. Є.

Директор
Департаменту культурної спадщини
та культурних цінностей
Міністерства культури України

Дата
виконання

2012 р.

А. М. Вінграновський

____________________________________________________

(ініціали, прізвище, підпис, печатка)

Виконавець

Німецька аерофотозйомка 1943 р.

Фото 1. Загальний вигляд східної частини форту.

Фото 2. Загальний вигляд лівої частини редюїту.

Фото 3. Куртина між бастіоном №1 та бастіоном №2.

Фото 4. Внутрішня частина бастіону №2.

